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 תיאור התכנית
 כדי 2010משנת  פועלה דטרויט של והפדרציה ישראל וינט'ג, י"רש קרן של משותף מיזם הוא רבדים

 הגיאוגרפית בפריפריה הנמצאים אלה על בדגש, יסודיים ספר בתי של והתחדשות בהעצמה לתמוך

 של הספר בתי. החינוך משרד עם ובשיתוף הציבורית החינוך מערכת לצד פועל המיזם. והחברתית

 המתפקדים ספר לבתי שנים 3-4 תוך אותם להפוך בשאיפה וארגוני מקצועי מסיוע נהנים רבדים

 לטיפול מסגרות ויצירת לימודיים פערים צמצום – בהישגים ניכר שיפור ומציגים גבוהה ברמה

 לקשת המותאמים פרטניים טיפולים ניתנים המיזם במסגרת. ומשפחתיים רגשיים, אישיים בצרכים

, בעיסוק ריפוי) רפואיים-פרא טיפולים בכלל זה ,והתפתחותיים תפקודיים ליקויים של רחבה

, חיים בבעלי, באומנות טיפול) וחברתיים רגשיים טיפוליםו(, תקשורת וקלינאיות פיזיותרפיה

 בטווח יוביל המטופל לצרכי המותאם שיטתי פרטני טיפול כי ההנחה היא(. ועוד דרמהב, במוסיקה

 .  וברווחתו הלימודיים בהישגיו לשיפור כך ובתוך שלו הלימודי בתפקוד משמעותי לשיפור הקצר

 מטרת המחקר 
  לבחון את מידת האפקטיביות של הטיפולים וכן את מידת השפעתם על הישגים לימודיים.

 מתודולוגיה 
תלמידים שקיבלו טיפולים פרטניים במהלך שנת  למחנכילצורך המחקר פותח שאלון מקיף שהועבר 

הטיפול )תחילת / סוף שנה(.  לפני ואחרי, םמדדי 8-בחן את תפקוד המטופלים ב הלימודים. השאלון

תלמידים בסוף  290-תלמידים שמחנכיהם דיווחו על תפקודם בתחילת השנה ו 737המחקר כללה 

דיווח תלמידים שלגביהם נמצא  196-השינוי בתפקוד נבחן על בסיס הנתונים שהתייחסו להשנה. 

 .רבדים של. השאלון מועבר זו השנה השלישית בבתי הספר בשני המועדים

   עיקרייםממצאים 

 מהילדים המתמודדים עם בעיה כלשהי 87%בתפקודם של  בעקבות הטיפולים נמצא שיפור .

ממצאים אלו נמצאים בהלימה לבדיקות שנעשו . בממוצע 18% גודל השיפור הכולל עמד על

 . 2012-2013באמצעות אותו כלי בשנים 

  שנים לפי, הטיפולים מתן בעקבות לטובה שינוי אצלם שחל התלמידים שיעור
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 חל שיפור משמעותי  הממדיםהעלה כי בכל  למדדי התפקוד שנבחנו המתייחסים ניתוח הנתונים

 . )תפקוד מוטורי( 25% -)תפקוד לימודי( ל  15%. השיפור הממוצע נע בין ידיםבמצבם של התלמ

 בעקבות קבלת הטיפול השיעור הממוצע של השיפור בממדי התפקוד

 

  במסגרת המחקר נתבקשו המחנכים להצביע על הישגיהם של התלמידים המטופלים לפני ואחרי

מהתלמידים חל שיפור בהישגים  67%-60%קבלת הטיפולים. מדיווחי המורים עולה כי בקרב 

 . )מדעים( 37%-ל)אנגלית(  31%נע בין  . גודל השיפורמקצועות הליבהכל אחד מבהלימודיים 

 נכי בתי הספר מהטיפולים נמצאה גבוהה. כשנשאלו לגבי תרומת שביעות הרצון של מח

הטיפולים תרמו לתפקוד הכללי של התלמיד במידה מהם ש 58%-השיבו כ ,הטיפולים כמכלול

מהמחנכים המליצו להמשיך את הטיפול גם בשנה  78%במקביל לכך, רבה או רבה מאוד. 

 הבאה. 

 הממדים היה הטיפול  8-הטיפול שהניב את השיפור הרב ביותר בתפקוד התלמידים בכל אחד מ

 .שיפור בהישגים לימודיים במתאם גבוה עםטיפול באומנות נמצא . ייםחלי בעעזרת ב

  מהמטופלים נמצאה דרגת חומרה גבוהה יחסית של בעיות תפקוד המצדיקות קבלת  89%בקרב

 .לכךהזכאים  אלהאת הטיפולים הם בדרך כלל . מכאן שהתלמידים המקבלים ניטיפול פרט

  בחינה של דרכי ניהול וארגון הטיפולים בבתי הספר העלתה שמרבית בתי הספר התנהלו

מהמורים מדווחים על   90%-בהתאמה להנחיות ולסטנדרטים המצופים. כך למשל, למעלה מ

קיום ישיבות סטאטוס, הימצאות רכז טיפול וקביעת מטרות טיפול בהתייעצות עם המורה. 

ווחו שהורי התלמידים עודכנו במהלך השנה ביחס מהמורים די 76%לעומת זאת, רק 

 להתקדמות הטיפול. 

 מסקנות והמלצות
ומתן טיפולים  ניתמהמחקר הנוכחי וממחקרים משנים קודמות ניתן להסיק שהתערבות פרט

ם ולצמצום פערים הלתלמידים תורמים בצורה משמעותית לשיפור התפקוד הלימודי של

יחד עם לשיפור בהישגים לימודיים.  נייםין מתן טיפולים פרטהתפתחותיים. מעבר לכך, נמצא קשר ב

התנהגותיים כגון תפקוד מוטורי, -וניכר בעיקר בתחומים חיצוניים השיפור לרוב היה מתון ,זאת

היגיינה ותפקוד חברתי. הממדים בהם השיפור היה נמוך יחסית הם ממדים פנימיים כמו תפקוד 

 לימודי וביטחון עצמי.  
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